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Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare 
upplever sina yrkesroller och sitt samarbete emellan varandra i förskolan. Vi 
använder en kvalitativ metod i vår studie, där semistrukturerade intervjuer har 
genomförts med fyra förskollärare och fyra barnskötare. Studien visar att 
förskollärarna anser att de har större ansvar jämfört med barnskötare, att båda har 
viktiga roller i arbetslaget, samt att de är medvetna om att samarbetet mellan dem är 
viktigt och nödvändigt för verksamheten. Resultat visar även att barnskötarna 
upplever att de har samma arbetsuppgifter som förskollärarna har, trots att 
förskollärarna har mer ansvarsområden inom förskolans uppdrag. En slutsats av 
studien är att båda yrkesgrupperna anser att grundläggande för ett bra samarbete i 
arbetslag är ett professionellt förhållningssätt, såväl som att kompetensskillnader 
mellan personalen betraktas som positiva redskap inom arbetslaget. Utifrån de tre 
dimensionerna pedagogisk kompetens, ämneskompetens och didaktisk kompetens 
framstår det som att förskollärare har en högre ämneskompetens och didaktisk 
kompetens. Samtidigt upplever båda yrkesgrupperna att de kompletterar varandras 
kompetenser till ett bra gemensamt arbete. 
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1. Inledning 

Förskolan blev en del av utbildningsväsendet under 1996 och fick sin första läroplan 
1998. I den betonas barns utveckling och lärande. Förskolan ses idag som en 
nödvändig plats för småbarnsfamiljer. Det vill säga att numera är både männen och 
kvinnorna tvungna att ge sig ut i arbetslivet. När det inte finns någon som kan ta 
hand om de yngre barnen under dagtid blir förskolan ett alternativ för 
småbarnsfamiljer. Detta gör att efterfrågan och behovet av förskolor ökar, eftersom 
genom förskolan kan barnen få omsorg, uppfostran och lärande (Riddersporre & 
Persson, 2010). 

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) beskriver att förskolan ska 
vila på demokratins grunder. Förskolepersonalen ses som förebilder för 
förskolebarnen. Verksamheten ska främja barns utveckling genom att omsorg, 
uppfostran, lek och lärande bildar en helhet.  

Enligt Skolverket Allmänna råd för förskolan (2013) är det förskollärares och annan 
personals uppgift att följa, stimulera och utmana barnens utveckling och lärande. De 
allmänna råden anger att utöver förskollärare kan även personal med annan 
utbildning och erfarenhet arbeta i förskolan. Till exempel kan utbildade barnskötare 
bidra med sin kompetens till barnens omsorg, utveckling och lärande. De allmänna 
råden anger även att oavsett om arbetslaget består av enbart förskollärare eller av 
både förskollärare och annan personal så har alla i arbetslaget ansvar för att 
stimulera barnens utveckling och lärande, och erbjuda barnen en trygg omsorg.  

Lundgren (2015) beskriver att personal med en akademisk utbildning inte alltid 
betyder att de är det bästa för barnen. Behovet av akademiskt utbildad personal är 
inte alltid det första som barnens vårdnadshavare ställer krav på. Det som går i första 
hand är barnens bästa och där kan det i många fall vara personalens erfarenheter 
som avgör vad föräldrar uppfattar som bäst för barnen. 

Av det som beskrivs ovan gör att vi som studenter är nyfikna på skillnader mellan 
dessa yrkesgrupper, förskollärare och barnskötare, hur de ser på sina olika 
kompetenser, på sina yrkesroller i förhållande till förskolans uppdrag, på samarbetet 
mellan yrkesgrupperna och lärandet av varandra, och hur de kan påverka kvaliteten 
inom verksamheten. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare 
upplever sina yrkesroller och sitt samarbete emellan varandra i förskolan. Studien 
utgår ifrån följande forskningsfrågor: 

 Vilka likheter och skillnader upplever förskollärare och barnskötare att 
det finns i deras arbete med förskolans uppdrag? 

 Hur upplever barnskötare respektive förskollärare samverkan i 
arbetslaget? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Vi börjar med att presentera ett ämne som vi anser som intressant, som sedan 
mynnar ut i vårt syfte och forskningsfrågorna för studien. Efter det beskriver vi ett 
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antal centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. I den bakgrundsbeskrivning 
som kommer tar vi bland annat upp en historisk tillbakablick där vi beskriver hur 
förskolan styrs och dess uppdrag, samt hur förskollärares och barnskötares yrkesroll 
och ansvar har förändrats. I den teoretiska genomgång som därefter följer går vi 
tillbaka till begrepp som tidigare har introducerats och tydliggör ytterligare 
innebörden i begreppen profession, yrkesroll och kompetens.  

Efter det kommer en litteraturgenomgång i vilken vi går igenom värdefull litteratur 
för vår studie, samt tidigare forskning. I metodkapitlet som följer tydliggör vi att vi 
har valt en kvalitativ studie. Vi går igenom urval, datainsamling och genomförande. 
Vi tar upp etiska överväganden samt tillförlitlighet och trovärdighet. Därefter följer 
resultat och analys, som vi har valt att skriva ihop i ett kapitel, och delat upp under 
olika rubriker. Slutligen för vi diskussioner och nämner förslag på tänkbar intressant 
framtida forskning. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Vi definierar i detta avsnitt centrala begrepp i vår studie med hjälp av Termlexikon i 
pedagogik, skola och utbildning (Egidius, 2006), Svenska Akademins ordlista 
(Svenska akademin, 2006) samt forskningslitteratur. Begreppen är: förskollärare, 
barnskötare, arbetslaget, professionellt förhållningssätt, kompetens, ansvar och 
samarbete. 

Förskollärare  
Förskolepersonalen består av olika yrkesgrupper. De som jobbar närmast barnen är 
förskollärare och barnskötare. Förskollärare betraktas som en yrkeskategori. 
Förskollärare är en person som har gått en akademisk utbildning, har tagit examen 
inom lärarprogrammet och arbetar med barn. Förskollärare kan arbeta med barn i 
olika åldrar, men ofta arbetar hon/han med barn mellan 1-6 årsålder. Förskollärare 
kan även arbeta i förskoleklass, på fritidshem eller med administrativa tjänster inom 
barnomsorg (Egidius, 2006).  

Barnskötare 
Barnskötare är en person som vanligtvis har gymnasieutbildning med inriktning på 
barnomsorg. Tidigare fanns en yrkesinriktad barnskötarutbildning på gymnasienivå, 
som ledde till barnskötarexamen. Denna utbildning är numera borttagen. En 
barnskötare kan även vara en person som är anställd och tar hand om barn i 
förskolans verksamhet utan gymnasiekompetens eller annan utbildning (Egidius, 
2006).  

Arbetslag  
Arbetslag utgörs av en grupp människor som jobbar tillsammans inom samma 
företag eller arbetsplats. Denna grupp av människor kan även kallas för ett team, som 
delar på de arbetsuppgifterna som finns och strävar efter att uppnå gemensamma må 
(Egidius, 2006). 

Professionellt förhållningssätt 
Egidius (2006) definierar ett professionellt förhållningssätt som ett sätt att förhålla 
sig yrkesmässigt när det gäller attityd, synsätt och arbetssätt.  

Kompetens  
Kompetens ses som människors förmåga att vara kvalificerade för olika 
arbetsuppgifter beroende på vilken yrkesgrupp man tillhör. Man kan skilja mellan 
teoretisk kompetens och praktisk kompetens. Kompetens kan även handla om olika 
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grad av hur man uppfattar situationer samt olika värderingar inom olika 
sammanhang, tillexempel sociala uttrycksformer, formella uttrycksformer och hur 
kommunikativ man är m.m. (Egidius, 2006). 

Ansvar  
Ansvar utgörs av löften och skyldigheter, t.ex. skyldighet att se till att en viss sak 
fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker (Svenska akademin, 2006). I 
forskning om ansvarsförhållanden vid skolutveckling används begreppet 
ansvarsförståelse. Ansvarsförståelse handlar om individens förståelse och 
förhållningssätt till ansvar kopplat till uppdragets genomförande (Oxenswärdh, 
2011). 

Samarbete  
Samarbete är när flera personer eller grupper arbetar tillsammans, delar idéer, 
metoder och arbetslösningar i arbetet, mot ett gemensamt mål respektive syfte 
(Svenska akademin, 2006).  

2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogör vi för ett historiskt perspektiv följt av teoretiska perspektiv och 
sedan behandlas litteraturgenomgång och tidigare forskning.  

Vi har sökt litteratur, avhandlingar och artiklar i den nationella biblioteksdatabasen 
Libris (libris.kb.se), i databaserna ERIC (www.eric.ed.gov), Taylor & Francis Online 
(www.tandfonline.com), Diva (www.diva-portal.org), Google (www.google.se) och 
Google Scholar (www.scholar.google.com) med hjälp av våra olika sök-
/nyckelordord. Vi har sökt både svenska och engelska texter. Vissa sökord gav färre 
träffar och vissa gav fler. När vi sökte på t.ex ”The professional preschool teacher” gav 
det 10 träffar, ”The Role of Preschools and Preschool” gav 47 träffar, ” Preschools and 
Preschool teacher” gav 5 träffar. När vi sökte på enstaka engelska ord, till exempel 
”preschool teacher”, och våra svenska nyckelord så fick vi betydligt fler träffar.  

2.1 Ett historiskt perspektiv  

Enö (2005) har ett kapitel i sin avhandling Att våga flyga som heter ”De två 
professionerna”. Hon börjar kapitlet med citatet ”Hela förskolepedagogiken är 
utmanande genom att den kräver väl utbildad personal, bedrivs utanför hemmet och 
vill överskrida det som modern vill ge” (Enö 2005, s.24). Citatet sätter ord på den 
förändring i synen på yrkesroll och pedagogisk inriktning som äger rum i mitten på 
förra seklet. Under de inledande åren med barnkrubbor och barnträdgårdar i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet bedrevs verksamheten huvudsakligen av 
personal som oftast saknade utbildning. Tyngdpunkten i verksamheten låg på vård 
och omsorg. Anledningen till detta var den tidens uppfattning att invänta barns 
mognad och att små barn inte har utbyte av varandra förrän i fyraårsåldern 
(Riddersporre & Persson, 2010).  

Gustafsson och Mellgren (2008) förklarar att barnskötare är en yrkesgrupp som 
framkom under första halvan av 1900-talet. Därefter har synen på barns fostran och 
lärande förändrats. 

1926 startades en tvåårig utbildning för lärarinnorna på barnträdgårdarna. I 
barnträdgårdarna blev det allt vanligare med utbildning i enlighet med Fröbel-
traditionen. Normer och värderingar gjordes tydliga. Hand, hjärta och hjärna sågs 
som tre delar som inte går att skilja på. Teori och praktik står varandra nära. Man 
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betonar såväl personlighet som kunskap. På den tiden, då Alva Myrdal var ett stort 
namn, ansågs det att det viktigaste som småbarnsledarinna var att man hade ett 
intresse och en förståelse för småbarn. 1945 blev Socialstyrelsen huvudman och då 
byttes titlarna barnträdgårdslärarinna och småbarnsledarinna ut till förskollärare. 
Under den här tidsperioden började även barnskötare att förekomma i olika 
beskrivningar av verksamheten. Det fanns yrkeskurser för barnsköterskor. Vid denna 
tid hade barnskötarna som uppgift att rikta in sig på omsorgen och förskollärarna 
hade det pedagogiska ansvaret. Från fackligt håll ansåg man att förskollärarnas status 
skulle höjas om de enbart arbetade med pedagogiska uppgifter. För de barnskötare 
som ville utbilda sig till förskollärare startades det kompletteringskurser (Enö, 2005).  

1968 förslogs en ny utbildning av Barnstugeutredningen. Denna skulle vara en 
barnpedagogisk utbildning i tre steg. Det första var barnskötarutbildning på 
gymnasienivå, det andra en förskollärarutbildning på högskolenivå och det tredje en 
vidareutbildning för exempelvis lärare inom metodik, föreståndare och konsulenter 
inom pedagogik. Barnstugeutredningens krav på personlig lämplighet, 
yrkesskicklighet och kvalifikationer på förskollärare och barnskötare var höga:   

Öppenhet och värme i förening med lyhördhet för barns möjligheter och behov har 
tillsammans med fortskridande personlig utveckling grundläggande betydelse. Till 
dessa personliga egenskaper måste fogas kunskaper om barns inlärning och utveckling, 
hur påverkan och attitydbildning sker, betydelsen av vuxenrelationerna i barnens miljö 
mm. Vidare behövs träning i att uppmärksamma och tyda den information av behov, 
utvecklingsnivå mm. som barnens beteende ger och förstå att svara på denna 
information med lämplig stimulans och andra lämpliga åtgärder. För att kunna 
samverka på ett meningsfullt sätt med föräldrarna m.fl. behövs kunskaper även i vuxen 
psykologi (Enö, 2005, s. 26). 

Utifrån Barnstugeutredningens förslag förändrades innehållet i förskollärar-
utbildningen. De studerande skulle själva formulera frågor och problem och utveckla 
kunskaper samt förmåga till kritiskt tänkande. Vad som ytterligare betonades var 
lagarbete och dialog (Enö, 2005). Detta kom att få genomslag i både barnskötar- och 
förskollärarutbildningarna. Så småningom kom man även på förskolorna att trycka 
på samarbete mellan personalen. Kort därefter introducerades tanken om arbetslag, 
och personalen började arbeta tillsammans. Arbetslagsprincipen som introducerades 
innefattade att man inte längre skulle skilja på omsorgsarbetet och det pedagogiska 
arbetet. Därmed skulle både förskollärare och barnskötare tillsammans få fram hur 
de skulle dela upp arbetet och även hur den pedagogiska verksamhet som pågick 
skulle se ut (Ibid). 

All personal inom förskolan kommer således genom sitt beteende gentemot barnen, 
varandra och andra personer att påverka barnen. Alla i förskolan har därmed uppgifter 
av pedagogiskt slag och behöver samverka med varandra även på det pedagogiska 
området (Enö, 2005 s. 27)  

De hade alltså samma arbetsuppgifter även om lön och utbildning skilde de olika 
yrkesgrupperna åt (Enö, 2005). Samtidigt tog barnskötarutbildningen nya former, 
efter gymnasiereformen 1971 startades en tvåårig gymnasieutbildning med inriktning 
mot barn- och ungdomsvård. Innehållet i utbildningen var riktat på vård och omsorg.  
1978/79 introducerades en termins förlängning av förskollärarutbildningen. Visionen 
var att alla barnskötare framöver skulle försvinna och att det istället bara skulle 
finnas förskollärare. Detta förändrades till en strävan att det skulle bli en jämnare 
fördelning mellan barnskötare och förskollärare. Under 1980-talet var fokus på det 
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enskilda barnet och personalen förväntades ha kunskaper om barns mognad och 
utveckling och ha kompetens om omsorg och lek (Gustafsson & Mellgren, 2008). 

Den tidigare tvååriga barnskötarutbildningen, som var mer yrkesförberedande, 
förlängdes 1991 med ett år till ett treårigt barn- och fritidsprogram. Besparingar, och 
minskat intresse för vård- och undervisningsyrken, gjorde att visionen om att det 
bara skulle finnas förskollärare inte förverkligades (Enö, 2005). 

I och med att förskolan fick en egen läroplan 1998 flyttades förskolans verksamhet 
från omsorgsområdet till utbildningsområdet. Perspektivet har förflyttats från ett 
fokus på det individuella barnet med utgångspunkt i stadiebunden utveckling till ett 
relationellt perspektiv. Från ett fokus på inneboende förmågor hos barnet är fokus 
idag riktat på relationer och miljö. Förskolans pedagoger idag behöver sociokulturellt 
inriktade kunskaper om hur barns lärande och utveckling sker i samspel (Johansson 
& Pramling Samuelsson, 2003).   

Förskolans uppdrag tydliggörs i skollagen (Skollag 2010:800) och läroplan för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). Läroplan för förskolan är målstyrd. I 
stället för regler som styr verksamheten finns det mål för barnens lärande och 
utveckling som pedagogerna har att sträva mot. Att det är strävansmål innebär att 
målen inte anger en ändpunkt, utan en riktning mot vilka förmågor och kunnande 
som barn ska utveckla (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003) Övergripande 
strävansmål är att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet och att förskolans 
verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Från och med 2004, finns det även kommunala eftergymnasiala vuxenutbildningar 
som är på ett år med en nationellt utformad kursplan, samt lokalt utformade 
barnskötarutbildningar som inte har någon status som högskoleutbildning. I 
utbildningsinformationen för det treåriga barn och fritidsprogrammet står det att 
barnskötare och förskollärare hjälps åt men att det är förskolläraren som har det 
pedagogiska ansvaret i förskolan. Men det finns inte definierat vad som menas med 
en barnskötarutbildning eftersom det inte funnits någon nationell utbildningsplan 
fram till 2004,utöver gymnasieskolans barn och fritidsprogram. Den ettåriga 
eftergymnasiala utbildningen med en nationellt utarbetad kursplan ses som ett 
lämpligt utbildningsalternativ för att uppnå en likvärdig utbildningsnivå för 
barnskötare (Gustafsson & Mellgren, 2008).  

I ett internationellt perspektiv är den svenska förskolan känd för att förena 
utbildning (education) och omsorg (care). Den svenska förskolans verksamhet 
sammanfattas med begreppet educare (Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams, 
2006).   

2.2 Förskolans styrning och uppdrag  

2.2.1 Förskolans styrning  

Förskolans uppdrag utformas i grunden av staten där regeringen fastslår mål och 
riktlinjer för arbetet i förskolan. Målen realiseras sedan av flera aktörer: Skolverket, 
kommuner, förskolor, förskolechefer och förskolepersonal. Uppdraget regleras med 
hjälp av statliga, kommunala och lokala styrdokument (Oxenswärdh, 2011).    

Utifrån vad skollagen (Skollag 2010:800) och läroplan för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) anger, så finns det en handlingsplan för alla 
pedagoger/arbetslag på förskolan. Varje förskola utformar verksamheten utifrån de 
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behov, förutsättningar, intressen och inriktningar som finns på varje enskild förskola. 
Det skiljer sig åt gällande både barn, föräldrar, arbetslag och pedagoger på de olika 
förskolorna. Ingen förskola är den samma även om man strävar efter samma 
gemensamma mål utifrån styrdokumentens riktlinjer. 

I och med att läroplan för förskolan är allmänt formulerad så överlämnar detta åt 
pedagogerna att avgöra vilka vägar som kan tänkas leda mot målen. Detta, skriver 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) är både en utmaning och en svårighet. 
Hur målen ska nås överlåts till de verksamma pedagogerna att finna svar på och 
kräver mycket tolkande och diskuterande i arbetslaget.  

I förskolans uppdrag framstår hög yrkesmässig kompetens, ett aktivt ansvarstagande 
och tolkande av läroplan för förskolan som centrala krav. Författarna skriver:  

En mer målorienterad läroplan för förskolan ställer högre krav på yrkesmässig, 
pedagogisk kompetens hos personalen. Då läroplan för förskolan inte talar om hur 
målen ska uppnås, ligger ansvaret hos kunniga medarbetare och deras ledning att själva 
staka ut vägen (Riddersporre & Persson, 2010, s.211-212).  

I Skolverkets Allmänna råd för förskolan (2013) beskrivs att utöver förskollärare kan 
även personal med annan utbildning och erfarenhet arbeta i förskolan. Barnskötare 
nämns som exempel. De allmänna råden anger att oavsett om arbetslaget består av 
enbart förskollärare eller förskollärare och annan personal så har alla i arbetslaget 
ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med förskolans uppdrag.   

2.2.2 Förskolans uppdrag  

Läroplan för förskolan består av två kapitel. I det första kapitlet kan man läsa om 
förskolans grundläggande värden. Kapitlet inleds med att förskolan vilar på 
demokratisk grund och betonar vikten av att verksamheten utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. ”En viktig uppgift 
för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt svenska 
samhälle vilar på” (Utbildningsdepartementet, 2010 s. 4). Demokrati är även något 
som betonas i skollagen (Skollag 2010:800).   

Läroplan för förskolan föreskriver även att demokrati ska tydliggöras i det dagliga 
arbetet. ”Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 
grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska 
delta i samhällslivet”(Utbildningsdepartementet 2010 s. 4). Med detta menas att 
vuxna är viktiga som förebilder för barnen. ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 
förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Utbildningsdepartementet 
2010 s. 4). 

Under punkt 2. ”Mål och riktlinjer” finns det sju olika avsnitt: Normer och värden; 
Utveckling och lärande; Barns inflytande; Förskola och hem; Samverkan med 
förskoleklassen-skolan och fritidshemmet; Uppföljning-utvärdering och utveckling 
och sist förskolechefens ansvar.   

Under varje avsnitt finns det mål, som anger inriktningen på förskolans arbete samt 
riktlinjer för personalen som anger förskollärares, arbetslagets och förskolechefens 
ansvar. I avsnittet 2.1 Normer och värden står det till exempel att ”förskollärare ska 
ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt, där barnen aktivt 
deltar” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 8). Under rubriken ”Arbetslaget ska” 
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anges att ”arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas 
ett demokratiskt klimat i förskolan” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 9).  

Under 2.2 utveckling och lärande kan man läsa följande:  

 Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling 
och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska 
främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 
barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 9). 

Två ytterligare avsnitt i läroplan för förskolan som är betydelsefulla för denna studie 
är de två avslutande avsnitten 2.6 och 2.7. Avsnitt 2.6 Uppföljning, utvärdering och 
uppföljning föreskriver att ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt 
dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (Utbildningsdepartementet, 
2010, s. 14). Detta är både förskollärares och arbetslagets ansvar. I sista avsnittet 2.7 
tydliggörs förskolechefens uppdrag.  

Förskolechefen är en pedagogisk ledare för både förskollärare och barnskötare och 
övrig personal i förskolan. Chefen har det övergripande ansvaret att se till så att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål som finns i läroplan för förskolan. I den 
sista punkten anges det att förskolechefen även har ett särskilt ansvar för att 
”personalen kontinuerligt får den kompentensutveckling som krävs för att de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 
16).  

En grund för arbetet med förskolans uppdrag är vad skollagen anger om att 
”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skollag, 
2010:800, 1 kap. 5§). Det innebär att personalen behöver ha utbildning och 
kompetens. Även Skolverkets Allmänna råd för förskolan (2013) betonar att det är 
viktigt att all personal har en utbildning som är inriktad mot arbete med barn i 
förskolan. 

2.2.3 Förskollärares och barnskötares yrkesroll och ansvar i förändring 

Andersson och Lindskog (2014) poängterar att det finns en tradition sedan länge att 
barnskötare och förskollärare ska arbeta bredvid varandra. Författarna beskriver att 
det i många andra länder i Europa finns en tydlig uppdelning mellan ”pedagogisk 
verksamhet” och ”omsorgstid” och då även tydliga skillnader i yrkesrollerna, och 
ställer frågan om den svenska förskolan kommer att röra sig i den riktningen, eller 
om vi kan behålla den berömda svenska modellen där omsorg och pedagogisk 
verksamhet går hand i hand. Författarna beskriver vidare att det saknas tydliga 
riktlinjer och kompetens bland förskollärare att ta på sig den ledarroll som uppdraget 
kräver. 

Enö (2005) pekar på den starka traditionen av att arbeta i arbetslag, utan någon 
uttalad hierarki riskerar att leda till att förskollärarens kompetens i stort sett 
osynliggörs. Denna outtalade hierarki gör det också svårt för utomstående att se och 
veta vem som gör vad.  

Andersson och Lindskog (2014) framhåller att eftersom det i förskolan ofta råder en 
omsorgsrelaterad organisation, så sker arbetsfördelningen i arbetslagen snarare 
utifrån en rättvisetanke och allas lika värde, än utifrån förskollärarens profession och 
kompetens.  
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I den reviderade läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) förtydligas 
förskollärares ansvar. Det blev en förändring för båda yrkesgrupperna i förskolan 
gällande ansvar och arbetsfördelning. Skolinspektionen (2012) beskriver även att en 
del inte tycker att det är någon skillnad på det förtydligande ansvaret mellan 
förskollärare och barnskötare på förskolan. De möts ofta av svaren ”Alla är ju lika 
mycket värda”, när de ställer frågan om ansvaret. Det resonemanget kan vara ett 
uttryck för det ”tänk” som finns inom förskolan. Detta visar även att både ansvar och 
roller kan vara ett känsligt ämne. Skolinspektionen menar att det behövs tydliggöras 
att varje enskild persons insats är viktig i förskolan, men rollerna ser olika ut. 

Sandberg, Lillvist, Sheridan och Williams (2012) påpekar att förskollärare har en 
pedagogisk utbildning på högskolenivå sedan 1977.  Från 2001 till 2011 får en 
förskollärare undervisa i förskola, förskoleklasser och i grundskolan upp till tredje 
klass, till och med undervisa på fritidshem. Lärarprogrammet omfattar tre områden. 

1. Generella fältstudier, det handlar om gemensamma fältstudier för alla 
lärarstudenter, 90hp inklusive minst 15hp praktiska erfarenheter. 

2. Inriktningsstudier, specialiserade för ett visst ämne eller kunskaps område 
minst 60hp inklusive 15hp praktiska erfarenheter 

3. Specialisering med 30hp där lärarstudent kunde välja flera alternativ antingen 
fördjupa sig eller bredda sig i anknytning till tidigare studier. 

Ett nytt system för förskollärarutbildning etablerades 2011 fokuserat mer på 
ämnesstudier som till exempel språk och matematik. Förskollärarprogrammet från 
2011 omfattar allmänna fältstudier inklusive utveckling och lärande, olika teorier, 
sociala relationer, specialpedagogik, utvärdering, forskningsmetoder för 
förskollärare, och även praktiska erfarenheter (Sandberg, Lillvist, Sheridan & 
Williams, 2012).  

Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015) poängterar att yrkeskategorierna inom 
förskolans verksamhet består framförallt av förskolechef, förskollärare och 
barnskötare. Det är dessa yrkesgrupper som framför allt arbetar med målen i 
läroplan för förskolan. Målen och riktlinjer anger för personal och verksamheten vad 
arbetet ska sträva efter, samt vilken ansvarsfördelning olika yrkesroller har inom 
arbetslaget. Förskolechef har ansvar att se till att personalen håller ihop, samt 
planera för den kompetensutveckling som krävs för att höja personalens kompetens 
och kvalitet i verksamheten. Förskolechefen har även skyldighet att anställa mer 
förskollärare till verksamheten. Förskollärare som har högskoleutbildning och är 
legitimerad har ansvar för att leda arbetet och se till att all pedagogiskt arbete inom 
verksamheten ska kunna relateras till målen i läroplan för förskolan. 
Förskolepersonal som barnskötare har skyldighet att vara med och hjälpa till inom 
pedagogiskt arbete, samt bidra med sina kompetenser för både barns utveckling- 
lärande och omsorgsdelen (Ibid). 

2.3 Teoretiskt perspektiv  

2.3.1 Ett sociokulturellt perspektiv  

En grundläggande utgångspunkt för vår studie är ett sociokulturellt perspektiv. I 
sociokulturell teori betonas socialt samspel. Människors lärande och utveckling sker 
under hela tiden som samspel pågår. Genom att delta i sociala sammanhang kan 
människor lära sig och utveckla förmågor inom olika områden. Lärande börjar som 
en social aktivitet. En del i lärandeprocessen kallas för mediering, som innebär att 
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man lär sig med hjälp av olika kulturella redskap för att förstå och agera i omvärlden, 
exempelvis språket. Språk är vårt viktigaste kulturella redskap, som människor 
använder sig av för att kommunicera, beskriva, förklara, förstå och tänka kring vad 
som händer omkring oss (Strandberg, 2006). 

Läroplan för förskolan baseras på det sociokulturella perspektivet. Det beskriver att 
förskolepersonal ska vara bra förebilder för förskolebarnen. Vuxnas förhållningssätt 
till varandra påverkar barns utveckling och lärande, vilket enligt Strandberg (2006) 
innebär att det sociokulturella perspektivet har stor betydelse för all förskolepersonal 
i förhållningssätt, arbetssätt och samspel. För att arbeta med målen i läroplan för 
förskolan krävs att kollegorna i arbetslaget är medvetna och uppmärksamma på sina 
förhållningssätt i olika situationer, samt i tal och kroppsspråk inför varandra (Ibid). 

arbetssätt bygger på ömsesidiga relationer inom arbetslaget, där alla jobbar parallellt 
och beroende av varandra för att komplettera varandra. 

2.4  Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Att vara förskollärare innebär att vara förändringsbenägen. Med detta menas att vilja 
utveckla och förändra verksamheten så att verksamheten passar rätt i tiden. Med 
dagens informationsteknologi och snabba kommunikationssystem så är 
förutsättningarna för lek och lärande annorlunda än för 10-20 år sen. Det ställer krav 
på välutbildade förskollärare och en ständig vilja att utveckla förskolans verksamhet 
(Sheridan, Sandberg & Willams, 2015). 

Skolverket (2015) påvisar att från hösten 2014 finns det 485 700 barn, som är mellan 
1-5 års ålder, inskrivna i svensk förskola. Diagrammet nedan visar antal (%) barn av 
befolkningen som är inskrivna i förskola i Sverige 

(Skolverket, 2015, s.3). 

Vidare redogör Skolverket (2015) att det finns 98 900 anställda som arbetar inom 
förskolans verksamhet. Däremot saknar en av fyra anställda helt 
förskollärarutbildning eller gymnasieutbildning. Vilket innebär att 43 procent av alla 
anställda har förskollärarexamen respektive fritidspedagogexamen. 24 procent är 
anställda som barnskötare inte har någon utbildning att arbeta med barn. Vad som 
gäller i skollagen är att: 

Förskollärares och annan personals uppgift är att följa, stimulera och utmana barnens 
utveckling och lärande. Även förskolechefen har skyldighet att använda lärare eller 
förskollärare som har utbildning som är avsedd för den undervisning som ska bedrivas 
(Skolverket, 2015, s.6). 
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På så sätt finns det behov av att ha kompetent personal, samt regelbunden 
kompetensutveckling bland förskolepersonal (Skolverket, 2015). 

Sandberg, Lillvist, Sheridan och Williams (2012) menar att förskollärare från förr har 
olika kompetens jämfört med dagens förskollärare. Det vill säga att nuförtiden har 
förskollärare mer kunskaper i teoretiska delen än förskollärare för 40 år sedan, 
samtidigt som nyexaminerade förskollärare är mer självmedvetna om hur man kan 
genomföra respektive planera olika aktiviteter och arbeten i förhållande till målen i 
läroplan för förskolan, även om de kanske saknar den praktiska delen.  Detta syns 
tydligt i artikeln, Preschool teachers’ and student preschool teachers’ thoughts about 
professionalism in Sweden (Kuisma & Sandberg 2008), där lärarstudentens syn och 
tankar reflekterar över professionalism inom läraryrket: 

A professional teacher knows what she stands for, which values she has, how she shall 
act, design teaching to reach each child and teaching which is based on the curriculum 
(Kuisma & Sandberg, 2008, s. 190). 

Citatet beskriver att lärarutbildning och de kompetenser som förskollärare bär med 
sig har stor betydelse inom barnsomsorgsarbetet. Med hjälp av didaktisk kompetens 
och didaktiska frågor som vad, hur och varför, gör att nyexaminerade förskollärare 
vet och förstår sammanhang mellan teori och praktik i anknytning till förskolans 
styrdokument. 

Bergem (2000) påpekar att de kompetenser som en lärare respektive förskollärare 
bör ha för att utföra sitt uppdrag är ämneskompetens, pedagogisk kompetens och 
didaktisk kompetens. 

 Ämneskompetens, som hör till ämnesområden, handlar om att man som lärare 
respektive förskollärare har en djup och bredare kunskap inom de olika 
läroämnena, samt har en god förståelse för ämnet som ska läras ut till barnen 
respektive arbetskamraterna.  

 Pedagogisk kompetens, gäller förmågan att arbeta utifrån olika synsätt, 
exempelvis barnsyn, människosyn och kunskapssyn. Dessutom behöver 
förskollärare ha förmåga att, skapa, planera, förändra och undervisa, samt ha 
inblick i hur barnen lär sig och hur lärprocesser kontinuerligt ska förbättras. 

 Didaktisk kompetens, handlar om social och kommunikativ förmåga i 
förhållande till kompetensfärdighet, i egenskap av förmåga att leda till att man 
kan planera arbete respektive aktivitet och reflektera över sina handlingar. 

På liknande sätt beskriver Sheridan, Sandberg och Willams (2015) samt Sheridan, 
Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) att det ställs helt andra krav på 
förskollärares kompetens idag än för bara något decennium sedan. 
Förskollärarkompetens som specifik yrkeskunskap kan definieras inom tre olika 
dimensioner:           
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                  Fig. 1. Förskollärares kompetens. (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011, s. 423) 

 Dimensionen kunnande om vad och varför (Knowing what and why) bygger 
på ämneskunskap. Till exempel lek, musik, bild, drama, språk och barns 
sociala utveckling, därmed ställs det högre krav på förskolläraren om en 
fördjupad kunskap inom specifika ämnesområden. Denna kunskap ses som en 
nödvändig kunskap för att möta och arbeta med målen i läroplan. Det räcker 
inte längre med en bred allmän kunskap, utan det krävs också att man kan 
reflektera kring barns utveckling och lärande, vilket innebär att förskollärare 
behöver reflektera över samhällets krav, vilket lärande och kunskap som 
barnen behöver.  

 Dimensionen kunnande om hur (Know how) ses som en viktig kompetens för 
att främja barns utveckling och lärande. Denna kompetens handlar om 
förskollärarens förmåga att organisera och leda verksamheten både 
beträffande barn och kollegor för att bidra till lärande och utveckling som även 
gäller verksamheten  

 Dimensionen interaktiva, transformativa samt relationella kompetenser 
(Interactive and transactional competens), handlar om förskollärarens sociala 
och kommunikativa kompetens samt att kunna ge omsorg och didaktiskt 
kunnande med rätt förutsättningar som förskolan erbjuder i form av en miljö 
som barn kan lära sig socialt samspel samt kommunikativa egenskaper i. 
 

Svenska förskolan har starka traditioner av att arbeta i arbetslag (Enö, 2005). 
Arbetslaget betraktas som förebild för förskolebarn där arbetslagets förhållningssätt 
skall förmedla en tydlig bild för barnen om samhällets demokratiska värdegrunder 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 

Sheridan, Sandberg och Willams (2015) lyfter fram det förslag från 1972 där 
barnskötare och förskollärare skulle samarbeta utan tydliga ansvarsområden mellan 
yrkesgrupperna. De skulle bilda ett arbetslag där idén var att stödja sig på vuxnas 
samarbete samt lära sig av varandra och komplettera varandras kompetenser. De 
skulle vara goda förebilder för barn. Vidare betonar författarna ”att arbeta i arbetslag 
ställer höga krav på social kompetens” (s. 23), vilket innebär att samarbete, 
kommunikation, professionellt förhållningssätt och konflikthantering är viktiga delar 
i samarbetet, eftersom dessa normer och värden finns tydligt beskrivna i förskolans 
styrdokument. 
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Enligt Riddersporre och Persson (2010) finns det tre olika typer av samarbete i ett 
arbetslag inom förskolans verksamhet. Dessa är:  

Den första typen av samarbete kallar de ”rolldifferentierat” samarbete, vilket innebär 
att alla i arbetslaget arbetar med olika saker, har var sitt ansvar, men att arbetet ingår 
i ett sammanhang och strävar efter samma mål. 

Den andra typen av samarbete kallas för ”rollintegrerat”. Alla i arbetslaget arbetar 
parallellt och är bara delvis beroende av varandra.  

Den tredje formen av samarbete kallar de för ”rollkompletterande” samarbete, vilket 
innebär att arbetslaget arbetar med utgångpunkten ”en för alla, alla för en”. Detta 
arbetssätt bygger på ömsesidiga relationer inom arbetslaget, där alla jobbar parallellt 
och beroende av varandra för att komplettera varandra. 

För att samarbetet mellan varandra ska fungera så bra som möjligt, är det viktigt att 
alla i arbetslaget är insatta i vad deras uppdrag innebär (Oxenswärdh, 2011). Hon 
menar uppdragsförståelse handlar om att förstå och acceptera det uppdrag som har 
tilldelats av staten. Som en del i uppdragsförståelsen behövs en förståelse för det 
ansvar som ligger i uppdraget. Det är betydelsefullt att förskolepersonalen är 
medveten om det ansvar som är inbäddat i uppdraget (Ibid). En del av 
uppdragsförståelsen utgörs därmed av ansvarsförståelse. Ansvarsförståelse handlar 
om pedagogernas förståelse och förhållningssätt till ansvar kopplat till uppdragets 
genomförande (Ibid). För att alla i arbetslaget ska kunna förstå och arbeta efter 
uppdraget på ett gemensamt sätt krävs att alla som tillhör arbetslaget delar 
grundläggande tankar, utvärderingar och idéer med varandra (Riddersporre & 
Persson, 2010).  

Löfdal och Prieto (2009) framhåller i artikeln, Between control and resistance, att 
det i Sverige infördes en ny förskollag 1998, där förskolan införlivades i det allmänna 
skolsystemet. Dessa förändringar bidrog till ett nytt tankesätt beträffande 
förskollärarnas yrkeskår samt en ny föreställning om barn och barndomen. 
Förskollärarnas utbildningsnivå skulle höjas för att uppnå en mer professionell och 
högre status. Å ena sidan skulle fokusering ske på barnens och skolans 
välbefinnande, å andra sidan som en professionell entreprenörskår fokuserad på 
ledarskap. Detta skapade ett etiskt dilemma för förskollärarna där kommersialism 
och professionell etik stod mot varandra.  

Berntsson (1999) tydliggör att ordet profession avser ett yrke som kan utföras på ett 
professionellt sätt. Det vill säga att uppdraget utförs på ett korrekt sätt enligt vissa 
regler och följande av avtal, så att resultatet blir efter förväntningar som motsvarar 
uppdraget. Med hänsyn till att profession avser en yrkeskår som betraktas som 
professionell ska yrkeskårens kunskaper vara vetenskapligt grundade och 
yrkesutövarna ska kunna behärska yrket teoretiskt samt praktiskt. För en del yrken 
krävs utbildning samt legitimering för att säkerställa att ett visst minimikrav uppfylls 
för att uppdraget ska nå en professionell nivå.   

Engdahl och Ärlemalm – Hagsér (2015) beskriver att professionalitet finns inom 
många olika yrkesgrupper, och att inom barnsomsorgsarbete handlar det om 
läraryrket. Det finns över 100 000 anställda som arbetar inom förskolan. Att arbeta 
inom förskolan kräver att man tycker om människor, eftersom man måste spendera 
mycket tid för att lära känna andra hela tiden, oavsett vilka barn, vårdnadshavare och 
arbetskamrater det är. Man behöver bygga en bra relation med dem för att skapa 



13 
 

trygghet och tillit, och därmed är det grundläggande för arbetet att man hittar en 
balansgång mellan individualitet och professionalitet (Ibid). 

Enligt Jensen och Jensen (2008) , att vara professionell handlar mycket om talesätt 
och beteendessätt i bemötande med andra människor, särskilt i tal och kroppsspråk. 
Eftersom ett oprofessionellt sätt kan skapa problem och olika dilemman beträffande 
samarbetet inom arbetslaget.  

Engdahl och Ärlemalm– Hagsér (2015) betonar att för att bli en god förebild är det 
viktigt att vuxna inom arbetslaget värnar om varandras integritet och att alla får 
uttrycka sig fritt i alla situationer. Detta betraktas som grundläggande för mänskliga 
rättigheter, för barnen gör inte som vi säger utan, de gör och lär av vad de ser och 
från egna uppfattningar.  

Kuisma och Sandberg (2008) lyfter i artikeln Preschool teachers’ and student 
preschool teachers’ thoughts about professionalism in Sweden fram att svenska 
förskollärares roller har samband med samhällets förändring, vilket innebär att 
förväntningarna på förskollärare har blivit högre än tidigare, samt att den reviderade 
läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) ger tydligare uppdrag till 
förskolläraren att ha ansvar för barns utveckling och lärande. Därmed gör detta att 
professionalismen inom läraryrket vilar på tre grundläggande idéer.  

Den första är: competence to concretise the aims of the curriculum, select and 
organise the content, and to be able to evaluate the activities and learning 
processes. Det innebär att förskollärare måste har förmåga att arbeta reellt mot 
målen i förskolans styrdokument, samt ska kunna organisera och utvärdera 
förskolans verksamhet.  

Den andra är: teaching, to create good conditions for learning, to create situations 
that promote learning, and to know how to lead the teaching towards its 
educational aims, som handlar om att förskollärare måste kunna undervisa 
respektive leda undervisning samt ska kunna skapa goda förutsättningar för lärande, 
genom att skapa situationer som kan främja barns lärande i förhållande till 
pedagogiska målen.  

Den tredje är: to formulate an ethical stance and subsequently have a clear ethical 
attitude. Detta handlar om att förskollärare måste kunna ha en klar och tydlig bild 
om hur man utformar en etisk hållning i verksamheten för en hållbar utveckling. 

I en jämförande studie mellan skotsk förskola och svensk förskola, från artikeln, 
Preschool as an Arena of Gender Policies (Edström, 2009) visas att oavsett skotsk 
förskola eller svensk förskola, betraktas personalen som förebilder, där 
förhållningssätt mellan vuxna påverkar barnets förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Detta tydliggörs i 
citatet nedan: 

Children assimilate ethical values and norms primarily through their concrete 
experiences. The attitudes of adults influence the child’s understanding and respect for 
the rights and obligations that apply in a democratic society. For this reason adults 
serve an important role as models (Edström, 2009, s.541). 

Einarsdottir (2014) påpekar i artikeln Children's perspectives on the role of 
preschool teachers att vuxnas förhållningsätt till varandra i förskolan kan påverka 
barns framtida beteende, eftersom barnen är bra på att komma ihåg händelser från 
sin barndom. Barndomen betraktas som en viktig period för alla människor. Med 
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hänsyn till att förskolebarn spenderar mycket tid i förskolan så kan barnen lära sig 
mycket om sociala samspel som finns inom verksamheten. Det innebär att barnen 
kommer ihåg och kan ta efter de olika personliga sätt som vuxna är på i förskolorna, 
till exempel vilka som är trevliga, roliga, griniga, tråkiga eller vilka som umgås med 
varandra. Dessa orsaker gör att det finns tydligt beskrivet i läroplan för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) att vuxna som arbetar inom förskolan ska vara en 
god förebild för förskolebarnen, därför att vuxnas förhållningsätt med varandra kan 
påverka barnens agerande och respekt gentemot varandra och för de rättigheter och 
skyldigheter som barnen senare i livet kommer att ha som värdegrunder i det 
demokratiska samhället som vi lever i. 

Skolinspektionen (2012) påpekar att förskolepersonal har olika kunskaper. En del är 
utbildade under olika tidsepoker och har olika ansvar för det pedagogiska arbetet. 
För att förstå innebörden i förskolans uppdrag så behöver samtliga medarbetare i 
förskolorna få kontinuerlig kompetensutveckling för att professionellt kunna utföra 
sina uppdrag. Förskolor som har förskolepersonal med hög pedagogisk kompetens 
bedriver även ett medvetet pedagogiskt arbete med barns utveckling och lärande, har 
även kontinuerlig kompetensutveckling. 

3. Metod 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda den kvalitativa metoden. Bryman (2011) poängterar att 
kvalitativ metod lägger vikten på hur deltagare upplever och uppfattar sina 
handlingar och händelser. Eftersom vårt syfte var att undersöka hur förskollärare 
respektive barnskötare upplever sina yrkesroller och sitt samarbete i förskolan, ansåg 
vi att det kunde vara lämpligt att använda sig av den kvalitativa metoden. Med tanke 
på att vi gör enskilda intervjuer med informanter, från olika förskolor så får vi på 
detta sätt en tydligare bild av deras egna tolkningar av deras arbete.  

3.2 Datainsamling 

I denna studie har vi använt semistrukturerad form (Bryman, 2011) vid intervjuer. 
Detta för att vi skulle kunna ställa följdfrågor och få så innehållsrika svar som möjligt 
i förhållande till deltagarnas ålder, utbildningsnivå, yrkesroll, arbetserfarenhet och 
barnens ålder.  

3.3 Urval 

Vårt urval är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Det innebär att valet utgår från 
tillgång till och närhet till forskarna. Vi valde de förskolor som var i närheten av våra 
bostäder. Intervjuerna gjordes med fyra förskollärare och fyra barnskötare på två 
olika förskolor.  

Nedanstående tabell presenterar deltagarnas ålder, utbildning, yrkesroll, 
arbetslivserfarenhet, samt barnens ålder som deltagarna arbetar med. Med hänsyn 
till konfidentialitetskravet presenterar vi fiktiva namn för deltagarna. 
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Tabell 1: Deltagarna i studien 

 
Deltagarna 
 

 
Ålder 

 
Utbildning 

 
Yrkesroll 

 
Arbetslivs- 
erfarenhet 
(antal år) 

 
Barngrupp 
Ålder 

 
Jessica 

 
46 

 
förskollärarutbildning 

 
Förskollärare 

     
 25 

 
 3-5 

 
Maria 

 
46 

 
förskollärarutbildning 

 
förskollärare 

  
 29 

 
 3-5 

 
Linnéa 

 
49 

 
förskollärarutbildning 

 
Förskollärare 

   
  30 

 
 1-3 

 
Jennifer 

 
25 

 
förskollärarutbildning 

 
Förskollärare 

     
 1,5  

 
 1-3 

 
Rose-
Marie 

 
46 

 
Barnskötare 
utbildning på 
gymnasienivå 

 
Barnskötare 

     
 28  

 
 3-5 

 
Carola 

41  
Ingen utbildning 

 
Barnskötare 

    
25 

 
 3-5 

 
Zandra 

 
30 

 
Barnskötare 
utbildning på 
gymnasienivå 

 
Barnskötare 

  
 1 

 
 3-5 

 
Margareta 

 
46 

 
Barnskötare 
utbildning på 
gymnasienivå 

 
Barnskötare 

 
 25 

 
  1-3 

Vi har intervjuat fyra förskollärare och fyra barnskötare i en ålder från 25 – 49 år. 
Deltagarna har svenska som modersmål, men har olika lång arbetslivserfarenhet, det 
vill säga mellan 1-30 år inom förskolan. De flesta arbetar med barn i åldern 3-5 år. 

3.4 Genomförande  

Vi tog inledningsvis kontakt med förskolecheferna. Detta skedde på olika sätt. Ena 
förskolechefen kontaktades via telefon. Vi frågade om hon hade två barnskötare och 
två förskollärare som kunde ställa upp på en intervju. Gärna om hon hade en av varje 
som hade jobbat länge respektive kort tid och det hade hon. Vi mailade iväg 
informationsbrevet (Bilaga 2) till henne med en kort beskrivning av syftet och vad 
intervjufrågorna kunde innehålla. Hon återkom snabbt med ett namn och 
telefonnummer till en förskollärare som en av oss kunde ringa. Vi bestämde en dag 
för intervju ganska snabbt.  Den andra förskolechefen togs kontakt med personligen, 
och den förskolechefen rekommenderade två barnskötare och två förskollärare som 
kunde intervjuas.  

Vi kontaktade deltagarna först via e-post, sedan togs även kontakt med barnskötarna 
och förskollärarna personligen och bestämdes datum för intervjuerna. 
Intervjufrågorna (Bilaga 1) gavs ut till en och en för att de inte skulle prata med 
varandra utan endast fundera själva inför intervjun.  Vi intervjuade båda 
yrkesgrupperna var för sig, som var två förskollärare och två barnskötare. 
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Vi intervjuade alla åtta en och en. Vi använde diktafon för att kunna spela in 
materialet för transkribering. Vi förklarade syfte, och att det var frivilligt att ställa 
upp. Efter intervjuerna gick vi hem och transkriberade och analyserade intervjun. 

3.5 Analysmetod och analysprocess 

Vår metod för analys var i stor utsträckning i likhet med vad Bryman (2011) skriver 
om kvalitativ analys. Bryman beskriver att det finns en strategi för den kvalitativa 
dataanalysen. Vi valde att intervjua varsin förskola och transkribera var för sig. 
Anledningen till att vi delade upp intervjuerna och transkriberingarna var för att det 
var tidssparande. Vi båda analyserade transkriberingarna efter de frågeställningar vi 
hade för arbetet och våra teoretiska perspektiv i åtanke. Det lästes igenom, vi strök 
under det som vi ansåg var viktigt och som belyste vårt arbete bra. Vi läste flera 
gånger och sammanställde det. Efteråt presenterade vi transkriberingarna för 
varandra. Sedan bestämde vi att träffas. Bearbetningen i denna studie var att vi gick 
igenom allt material tillsammans genom att jämföra likheter/olikheter i resultatet, 
valde litteratur, avhandling och artiklar tillsammans, samt kontinuerligt samtalade 
via telefon och träffades flera gånger för att genomföra arbetet. 

3.6 Etiska övervägande 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det särskilt fyra krav som forskare måste ta 
ställning till innan undersökningen sätter i gång, dessa krav är informationskravet, 
samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla 
informationskravet skickade vi våra informationsbrev till deltagarna i god tid, för att 
deltagarna skulle kunna ta del av studierna, studiens syfte, hjälpmedel vid 
inspelningen, tid, plats och vara medvetna om deras rättighet, samt kunna planera 
tiden inför intervjuerna i förväg. Också när det gäller samtyckskravet har vi tagit 
hänsyn genom att upplysa deltagarna både i informationsbrev och på plats innan 
intervjuerna, att detta var frivilligt och de har rätt att avbryta när som helst. På 
liknande sätt har vi med konfidentialitetskravet fäst uppmärksamhet i 
informationsbrevet på, att deltagarnas namn och arbetsuppgifter och arbetsplats 
kommer att vara konfidentiellt. Informationen upprepades en gång till vid intervju 
tillfället. När det gäller nyttjandekravet finns det förklaringar i informationsbrevet att 
allt material kommer att användas till detta examensarbete. Efter uppsats 
redovisningen raderas allt inspelnings material. Deltagarna upplystes om att 
uppsatsen kommer att lägga ut i databasen Diva. 

3.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vårt arbete med tillförlitlighet och trovärdighet (Bryman, 2011) utgår ifrån att vi vill 
ha hög trovärdighet från deltagarna. Därför genomfördes intervjuerna med en 
deltagare i taget, för vi ville inte att deltagarna skulle känna sig otrygga och påverkade 
av andra när det gäller att svara på intervjufrågorna. En av oss gav deltagarna 
intervjufrågorna i förväg efter önskemål från deltagarna, med denna utformning kan 
deltagarna känna sig trygga och säkra på att alla intervjuer kommer att hålla sig inom 
bestämda ramar och de kan välja bort vissa frågor som de inte vill svara på, vilket 
ingen av deltagarna gjorde. Med tanke på att vi vill ha så väl genomtänkta svar som 
möjligt, så fick deltagarna intervjufrågor i turordning och vid olika tillfällen, det 
innebar att deltagarna fick intervjufrågorna efter varandra och detta gör att 
deltagarna inte har möjlighet att diskutera frågor eller svar med varandra. Någonting 
vi tänkte på efteråt var att vi kunde följt upp med fler följdfrågor, men det kom vi 
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fram till efteråt. Det kunde vi inte se där och då utan i analysen såg vi att det kunde 
varit värdefullt att få en djupare inblick i intervjupersonernas erfarenheter och 
uppfattningar.   

3.8. Metoddiskussion 

Vi upplever att valet av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer inte var 
den bästa för undersökningen, eftersom förskolans dagligarbete styrs av tider och 
rutiner. Detta gör det svårt för deltagarna att hitta tid för intervju, speciellt när vi som 
undersökare inte heller har tid att vänta. Detta gjorde att vi valde de förskolor som vi 
hade tillgång till och som låg så nära vårt bostadsområde som möjligt. 

I vår studie upplevde vi att vissa deltagare under intervjuerna hade svårt att 
koncentrera sig beroende på tidsaspekten. De var oroliga att inte hinna med sitt 
vardagsarbete. Detta gjorde att vi som undersökare kände oss stressade och försökte 
hålla tiden. Vissa av deltagarna behövde kontrollera intervjufrågorna noggrant, innan 
man bestämde sig att vara med och delta i undersökningen. 

Å andra sidan anser vi att det är värdefullt med den kvalitativa metoden respektive 
semistrukturerade intervjuer, eftersom vi fick spela in samtalen med diktafon under 
intervjuerna. Detta gjorde att vi kunde lyssna på intervjuerna om och om igen, som 
ledde till att resultatet kan ha blivit mer tillförlitligt.  

Det var många olika aspekter som vi upptäckte senare efter studien. Till exempel vis 
att vi endast har kvinnliga informanter med i vår studie. Det skulle ha varit värdefullt 
att även haft med manliga, men det fanns inga manliga på dessa två förskolor. Med 
hänsyn till att det inte finns många manliga som jobbar inom barnomsorgen skulle 
resultatet eventuellt bli ett rikare och kanske annorlunda resultat i ett vidare 
perspektiv. Av våra erfarenheter (utifrån VFU-perioder) upplever vi att den manliga 
personalen ofta betraktas som en ”lekkompis respektive lekfarbror” till barnen. 
Därmed kan det ha varit intressant att ta reda på hur manlig personal upplever sina 
roller och samarbetet i arbetslaget.  

Med tanke på att uppdragsförståelsen är viktig och nödvändig för alla som arbetar 
inom förskolans verksamhet, kunde vår studie blivit mer intressant om det funnits 
barnskötare med ett annat modersmål än svenska bland deltagarna. Även att 
intervjua timvikarier som arbetar ibland, skulle ha varit intressant, för att få inblick i 
hur de upplever samarbetet med arbetslaget samt vilket ansvar de känner i 
förhållande till förskolans uppdrag.   

4. Resultat och analys 

Vårt resultat baseras på intervjuer med fyra förskollärare och fyra barnskötare från 
två olika förskolor. Vi kommer att presentera både resultat och analys tillsammans, 
med tidigare forskning och teoretiska perspektiv som utgångpunkter. Resultat och 
analys presenteras i fyra kategorier som har framkommit i analysprocessen. Dessa är 
yrkesroller, uppdragsförståelse och uppdragsansvar med anknytning till förskolans 
uppdrag, kompetens och samarbete i arbetslaget 
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4.1 Yrkesroller, uppdragsförståelse och uppdragsansvar med anknytning 

till förskolans uppdrag. 

Inom förskolan finns det framför allt två yrkesgrupper i det direkta arbetet med barn, 
nämligen förskollärare och barnskötare (Riddersporre & Persson, 2010). 
Förskollärarna i vår studie betonar att de med sin akademiska utbildning, har det 
pedagogiska ansvaret för barnens utveckling och lärande, medan barnskötarna har 
mera praktiska uppgifter. 

Barnskötarna anser att de har viktiga roller inom verksamheten. En av barnskötarna 
(Rose-Marie) säger att deras arbetssätt alltid håller sig till förskolans uppdrag i 
förhållande till läroplan för förskolan. Barnskötarna upplever att de ofta hade samma 
arbetsuppgifter som förskollärarna. Som exempel på detta nämner en av 
barnskötarna att det händer att den barnskötare som har jobbat många år får 
genomföra utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Flera av barnskötarna betonar att 
de brukar vara med och är delaktiga i all planering, allt arbete och olika möten som 
hör till förskolans uppdrag. En av barnskötarna säger att: 

Jag vet att i läroplanen anges vissa ansvarsområden för förskollärare, men jag upplever 
att jag har gjort allt arbete inom förskolans uppdrag precis som förskollärare gjorde och 
även mer (Rose-Marie).                   

En annan barnskötare säger: 

Jag tycker att förskollärarna alltid har möten, planering, reflektionstid och olika 
utbildningar, därmed gör detta att barnskötarna spenderar mer tid med förskolebarn, 
samt träffar vårdnadshavare oftare än förskollärare gjorde. Därför anser jag att det inte 

finns några skillnader i uppdraget och roller mellan oss (Carola).  

Förskollärarna upplever att de har viktiga roller och större uppdrag än vad 
barnskötare har, särskilt när det gäller ansvarsdelen. Flera av förskollärarna betonar, 
att förskollärare har ansvar att se till att allt arbete har anknytning till målen i 
läroplan för förskolan. Detta tolkar vi som att förskollärarna har en god 
uppdragsförståelse med stor medvetenhet om förskolans uppdrag. Verksamheten ska 
vara rolig, trygg och lärorik, samt ska lägga grunden för ett livslångt lärande för alla 
barn som deltar (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Studien visar också att förskollärarna arbetar på liknande sätt. Förskollärarna lyfter 
fram att de brukar delegera och fördela ansvarsområden till barnskötare, för att 
därefter följa upp och se till att uppdraget utförs. För att allting ska fungera i 
verksamheten är det viktigt att ge och ta. En av förskollärarna säger: 

Det händer att barnskötarna fick dela upp uppgiften efter kunskap och erfarenhet, men 
det är inget tvång, det vill säga att barnskötare har rätt att tacka nej till uppgiften om 
man inte vill, känner sig obekväm och osäker till att klara av uppgiften (Linnéa). 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) påpekar att det inte räcker med 
fostran och omsorg. Det visas i vår studie att förskollärarna är målinriktade på att se 
till att lek, lärande, omsorg och fostran ska integreras till en helhet i vardagen. Det 
vill säga att förskollärare utifrån sin förståelse av uppdraget tar stort uppdragsansvar 
för olika uppgifter. Det förekommer att vissa förskollärare har en viktig roll som 
ledare av arbetet i arbetslaget, samtidigt som man dokumenterar och utvärderar 
händelser som pågår i verksamheten. En av förskollärarna poängterar att det inte är 
enkelt att planera och utforma verksamheten till en trygg, rolig lärandemiljö. Därför 
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behövs hjälp från andra i arbetslaget, tillexempel en annan förskollärare eller 
barnskötare. 

Förskollärarna upplever att vissa barnskötare inte känner till vad som står i läroplan 
för förskolan och inte heller känner till de ansvarsområden som förskollärare har, 
trots att de arbetar tillsammans. En av förskollärarna påpekar att hon ofta frågar sig 
själv om syftet inom arbetet i förhållande till målen i läroplan för förskolan. Hon 
menar att som förskollärare måste man kunna se och veta varför man gör det man 
gör. En av förskollärarna lyfter fram att det finns många olika uppdrag och 
ansvarsområden som är svårt att hålla sig till när man är i barngrupp. Av den orsaken 
kan det vara betydelsefullt för förskollärare att få hjälp och stöd från 
arbetskamraterna, eftersom vissa ansvarsområden kräver både tid och noggrann 
planering för att nå målen som står i läroplan för förskolan. 

En av förskollärarna säger att: 

Det är jag som är lagledare, därför har jag stort ansvar för hela avdelningen och ibland 
behöver man ta snabba beslut, samtidigt se till att allt arbete utgår ifrån barns 
perspektiv, oavsett lek, lärande, omsorg-uppfostran mm. i förhållande till målen i 
läroplan (Maria). 

Vår tolkning är att uppdragsförståelsen i vissa avseenden kan skilja sig mellan 
barnskötare och förskollärare. Vi ser en tendens till att förskollärare i högre 
utsträckning har god kännedom om vad som gäller i uppdraget, samt har förmåga att 
se uppdraget i anknytning till styrdokument som läroplan för förskolan. Det framstår 
som att barnskötare behöver utöka sina kunskaper respektive förståelse om att 
förskolans uppdrag gäller mer än omsorg och uppfostran, vilket innebär att 
barnskötarna behöver mer inblick i innehållet i läroplan för förskolan, beträffande 
barnens demokratiska och sociala samspel i kontakten med andra människor. Dessa 
möten formar en värdegrund som sätter prägel på barnens framtida förhållanden 
med andra människor. När det gäller uppdragsansvar ser vi däremot inte 
motsvarande skillnad mellan förskollärare och barnskötare. Det framstår för oss som 
att barnskötare och förskollärare tar ansvar för verksamhetens utförande. Det 
framkommer samtidigt att både förskollärare och barnskötare har uppfattningen att 
förskollärare har större uttalat ansvar i styrdokumentet. 

4.2  Kompetens.  

Kompetens kan definieras på olika sätt i olika sammanhang, beroende på vilken 
yrkesgrupp man tillhör (Egidius, 2006). Utifrån våra intervjuer har det framkommit 
att både kompetens och synen på kompetens är annorlunda bland de båda 
yrkesgrupperna. För förskollärarna gäller kompetens något som är kopplat till 
utbildning, kunskap och förmåga relaterat till utbildning, medan banskötarna anser 
att kompetens handlar om kunnighet relaterat till erfarenhet. Detta uppfattar vi har 
sin grund i att förskollärare tar lärarexamen och har högskoleutbildning, medan 
barnskötare kan vara en person med eller utan barnskötarutbildning. 

Uppfattningen att högskoleutbildad personal spelar mindre roll än erfaren personal 
(Lundgren, 2015) syns tydligt i denna studie. En av barnskötarna (Rose-Marie) 
uttrycker att ”det inte finns skillnader på kompetenser mellan förskollärare och 
barnskötare” Hon menar att det finns många barnskötare som har jobbat många år 
inom barnomsorg och är experter inom detta yrke, samt uppdaterar sina kunskaper 
hela tiden. Detta gör att vissa barnskötare är mer kompetenta än en nyexaminerad 
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förskollärare utan erfarenhet som ofta behöver hjälp och stöd, och till och med 
behöver rådgivning från barnskötare. 

Barnskötarna är medvetna om att förskollärare har tre och ett halvt års 
högskoleutbildning som barnskötare inte har, och att de har med sig olika teoretiska 
kunskaper om arbete i praktiken. En av barnskötarna (Margareta) uttalar att 
”högskoleutbildning är värdefull inom barnomsorgen för det pedagogiska arbetet och 
dokumentationens skull, men att det inte märks någon större skillnad i det dagliga 
arbetet”. Hon menar att vissa barnskötare har varierande utbildning och vissa kan 
prata många olika språk och kan skriva ett bättre akademiskt språk än vissa 
förskollärare. En annan barnskötare poängterar att: 

Det är viktigt att man är flexibel, eftersom kompetens inom barnomsorgsarbete inte 
bara handlar om att man har hög utbildning, det handlar också om kunnighet, omsorg, 
vilja och tålamod (Carola).   

En annan barnskötare säger: 

Jag antar att alla människor är kompetenta och bra på olika saker, barnskötare är 
kanske experter när det gäller barnomsorg och förskollärare är säkert bra på 
dokumentation, därför är det viktigt att man utnyttjar den kompetens man har i arbetet 
och delar med sig inom arbetslaget (Zandra). 

Sandberg, Lillvist, Sheridan och Williams (2012) beskriver att nyexaminerade 
förskollärare har stora kunskaper i den teoretiska delen jämfört med äldre 
examinerade förskollärare. Detta framkommer i intervjuerna. Äldre förskollärare har 
ofta mindre kunskap inom dokumentation och IT- teknik. En av förskollärarna 
betonar att IT- teknik inte är hennes starka sida och inte heller dokumentationsdelen. 
Detta ger intryck av att det är självklart att skillnader i kompetens även finns mellan 
förskollärarna och barnskötarna. 

Fler av förskollärarna betonar att kompetens är viktig för alla, oavsett om man är 
barn eller vuxen, speciellt för förskolepersonal, eftersom uppfostran, omsorg och 
lärande måste gå hand i hand. En av förskollärarna påpekar att förskollärare har läst 
mycket olika teorier som gör att förskollärare har de kompetenser som vissa 
barnskötare kanske saknar eller inte känner till.  Detta kan relateras till de tre viktiga 
kompetenserna, ämneskompetens, pedagogisk kompetens och didaktisk kompetens, 
som förskollärare har med sig efter sin utbildning för att kunna utföra sitt uppdrag i 
praktiken (Bergem, 2000). Förskollärarna anser också att dessa kompetenser är 
nödvändiga inom barnsomsorgsarbete, samt kan påverka det professionella 
förhållningssättet till individen, tillexempel hur man uttrycker sig både i tal -och 
kroppsspråk i bemötande oavsett om det är med barn, vårdnadshavare och 
arbetskamrater.  

Att vara förskollärare innebär att man har förmåga att vilja, utvecklas och förändra 
verksamheten (Sheridan, Sandberg & Willams, 2015). Vår studie påvisar att 
förskollärarna upplever att akademiskt utbildad personal ofta har lättare att vara 
ödmjuk, kan hantera och åtgärda problem, samt har förmåga att lösa konflikter och 
dilemman som kan uppstå inom arbetet jämfört med icke akademiskt utbildad 
personal inom verksamheten. Studien visar även att vissa av förskollärarna önskar att 
man har ett arbetslag, där alla har samma kompetens och ansvar. En av 
förskollärarna uttrycker att: 
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Det behövs mer kompetent personal. Att man börjar se allvaret över det och att vi 
faktiskt behöver ha våra utbildningar för att vi ska få förskolan att fungera, det är ju stor 
skillnad på uppdraget idag än vad det var för 10 år sedan (Linnéa) 

En annan förskollärare berättar att: 

Det finns många barnskötare som är jätteduktiga och ambitiösa inom arbetslaget, men 
det kan hända att de saknar kunskap inom vissa områden (Jennifer). 

4.3 Samarbete i arbetslaget 

Arbetslag ses som en grupp människor som jobbar tillsammans, delar på varandras 
arbetsuppgifter och strävar efter att uppnå ett gemensamt mål (Egidius, 2006). 
Därmed kan förskollärare och barnskötare som ofta jobbar parallellt med varandra 
betraktas som ett arbetslag. I läroplan för förskolan beskrivs att ”arbetslaget ska visa 
respekt för individen och medverka till ett demokratiskt klimat i förskolan” 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 9). Detta kan relateras till vad en av 
förskollärarna lyfter fram i denna studie om att ”arbetsklimatet är grundläggande till 
allt”. Inom förskolans verksamhet kan arbetsklimatet från arbetslaget påverka barns 
lärande, händelser och kvalitet inom verksamheten. Sett ur ett sociokulturellt 
perspektiv är det därför viktigt att all personal uppträder professionellt i både 
förhållningsätt och arbetssätt. 

Berntsson (1999) poängterar att vara professionell handlar om att man kan 
genomföra sitt arbete i förhållande till de yrkesregler som gäller på ett bra och 
effektivt sätt. Vilket innebär att som förskollärare respektive förskolepersonal måste 
man kunna samarbeta med vem som helst, samt att man ska bemöta de andra med 
respekt och hålla sig lugn i alla situationer. Därmed är det viktigt att man kan 
behärska sig både i tal och kroppsspråk exempelvis tonfall, ordval och beteendessätt 
(Jensen & Jensen, 2008). Studien visar att både barnskötarna och förskollärarna 
anser att ett bra bemötande är grundläggande för ett professionellt förhållningssätt, 
samt att det är nödvändigt att se helheten i barngruppen och individen och kunna 
skilja på arbetslivet och privatlivet. En av barnskötarna säger: 

Vi jobbar med människor, där det ofta händer saker som vi inte kan styra, men med 
hjälp av professionellt bemötande och leende kan det vara en bra början av dagen 
(Rose-Marie). 

En förskollärare säger: 

Att visa respekt och behandla varandra med utgångpunkten där ”allas lika värde”, där ” 
din röst är lika viktig som min röst” oavsett kön, ålder, ursprung, religion, erfarenhet 
och yrkesroller har stor betydelse för alla som deltar i arbetslaget (Maria).  

Resultat i studien ger intryck av att ett professionellt bemötande med respekt kan 
framkalla en positiv ställning och attityd i arbetslaget. Samverkan spelar stor roll 
inom arbetslaget (Jensen & Jensen, 2008). I studien visas att både förskollärarna och 
barnskötarna upplever att de har hamnat i ett bra arbetslag, där alla har samma 
grundläggande positiva ställning till samarbete. En av barnskötarna lyfter fram 
vikten av en gemensam ”grundstomme”. Det innebär att samarbetet blir lättare. Allt 
faller ganska naturligt när de gör saker tillsammans, exempelvis vid diskussion, 
reflektion och planering. Både förskollärarna och barnskötarna uttrycker att det 
skulle vara roligt och betydelsefullt att alla kunde vara tillsammans i olika möten och 
diskussioner, där alla får komma med förslag, alla har möjlighet att få komma till 
tals, vara delaktiga på olika sätt, samt ingen av dem kommer att missa någon 
information. Studien visar att så är det emellertid inte alltid. 
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Vissa av barnskötarna respektive förskollärarna betonar att arbetslaget ses som deras 
andra familj, de har jobbat tillsammans i många år och känner varandra så väl, därför 
är det nödvändigt att behärska både tal och kroppsspråk inför arbetslaget och 
samtidigt skulle man kunna hjälpa och ställa upp för varandra vid svåra situationer 
till exempel konflikter och dilemman i samverkan med vårdnadshavare och i 
konflikthantering i barngruppen. En av förskollärarna betonar: 

Att ha en bra arbetskamrat är viktigt, men att vara professionell och kunna bemöta 
respektive samarbeta med andra är viktigare, för detta kan leda till en positiv relation i 
framtiden (Jessica). 

Studien visar även att förskollärarna och barnskötarna har gemensamma åsikter om 
att det är nödvändigt med samverkan i arbetslaget och att det är värdefullt att kunna 
bolla med någon. I arbetslaget ingår också förskolechef (Utbildningsdepartementet, 
2010). Därför anser både förskollärarna och barnskötarna att det är viktigt att 
förskolechefen har kontroll på vad förskolepersonal har för kompetens och 
erfarenheter. De menar att det kan vara bra och positivt om man vet att någon i 
arbetslaget har erfarenhet inom något, oavsett utbildning, som man kan vända sig till 
för rådgivning och stöd. 
 
Förskollärare och barnskötare, i studien anser att det är värdefullt att människor har 
olika kompetens, samt att det är nyttigt att man kan ta tillvara på varandras 
kompetenser inom arbetslaget. Det kan vara värdefullt att man som förskollärare kan 
bidra med vissa kunskaper gentemot arbetskamrater som barnskötare. Förskollärare 
kanske behöver råd från erfarna barnskötare om barnomsorgsdelen, därför är det 
viktigt att ta reda på vilka områden man är bra respektive mindre bra på, diskutera, 
prata, ge råd och hjälpa varandra i arbetslaget.  

Flera av deltagarna i studien tycker att det känns tryggt med öppen kommunikation, 
till exempel nämner en av deltagarna att om kollegan får en ide´ som hon/han vill 
utföra så kan man i gruppen diskutera om detta är i förhållande till läroplan för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010)  och om det är värt att prova.  

Både förskollärarna och barnskötarna har en gemensam uppfattning om att 
arbetslaget alltid ska stå för det man säger respektive beslutar. Om man kommer in 
på problem eller har ett jobbigt samtal, så tycker de att det är betydelsefullt att man 
är tillsammans och stöttar varandra. Flera betonar även vikten av att man är öppen 
och vågar ta till vara på varandras kompetens och kan bygga en positiv inställning i 
arbetslaget, där alla kan fråga och prata med varandra. En av barnskötarna säger att 
”Det är bra att vi har olika kompetenser så att man kan hjälpa/komplettera varandra” 
(Zandra). 

En av förskollärarna säger: 

Att man lär av varandra precis som barnen lär av varandra. Får inte visa rädsla över att 
tänka tanken ”det här kan inte jag”, att man vågar tala om det, att man behöver mer 
kunskaper (Linnéa). 

4.4 Slutsatser 

Det har framkommit att förskollärare betraktar kompetens inom flera olika områden, 
som är relaterade till högskoleutbildning, teoretiska perspektiv, ett professionellt 
förhållningssätt samt erfarenheter. Hos barnskötarna ses kompetens främst relaterad 
till erfarenhet och kunnighet inom omsorgsarbete.  
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Samarbetet mellan förskollärare och barnskötare är nödvändigt och värdefullt för 
både arbetslaget och verksamheten. Barnskötare med eller utan barnskötarutbildning 
betraktas som viktiga medarbetare som ger stöd och hjälper till i arbetslaget med 
omsorg, uppfostran och lärande. Det framstår som att det är nödvändigt och 
betydelsefullt att förskollärare och barnskötare har ett bra samarbete, att de är ärliga, 
kan ge och ta, samt komplettera och ta till vara på varandras kompetens inom 
arbetet, för att sträva efter målen i läroplan för förskolan så mycket som möjligt. 

Det framkommer även att akademisk utbildning är värdefullt både för den egna 
personliga utvecklingen och även i form av kunskap om dokumentation och analys, 
eftersom det skrivs tydligt i läroplan för förskolan att ” förskolans kvalitet ska 
kontinuerligt och systematiskt dokumenteras och följas upp, utvärderas och 
utvecklas” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14).  

5. Diskussion  

5.1 Resultat diskussion 

5.1.1 Hur upplever barnskötare respektive förskollärare samverkan i arbetslaget? 

Resultatet ger intryck av att förskollärarna och barnskötarna upplever att de har 
hamnat i bra arbetslag, som har en ärlig, öppen, respektfull atmosfär där alla känner 
att de är en sammansvetsad grupp. En av deltagarna säger till och med att hon ser 
arbetslaget som en andra familj. Dessutom framkommer att de jobbar sida vid sida, 
delegerar jobb till varandra, utan att den andra känner sig tvungen att utföra jobbet. 
Man kan alltid säga nej om det är någon uppgift som man inte är bekväm med och 
det går alltid bra att be varandra om råd. Det framkommer även att alla strävar mot 
samma mål i förhållande till läroplan för förskolan. Vi betraktar deras samverkan i 
arbetslaget som ett ”rollkompletterande samarbete” (Riddersporre & Persson, 2010), 
där alla jobbar parallellt och beroende av varandra. 

Resultatet visar även att alla deltagarna trivs och är nöjda med sina arbetslag, samt 
att det inte finns några problem med att samarbeta med varandra, trots att de har 
kompetensskillnader. Barnskötarna betraktar kompetens som kunnighet relaterad till 
erfarenhet, medan för förskollärarna handlar kompetens mer om kunnighet relaterad 
till utbildning, teori, kunskap och förmåga.  

Både barnskötarna och förskollärarna upplever att de har viktiga roller i både 
arbetslaget respektive förskolans verksamhet, samt anser att de alltid bemöter 
varandra med ett professionellt förhållningsätt. Professionellt förhållningssätt 
betraktas som ett sätt att förhålla sig till sitt eget yrke (Egidius, 2006), därför 
betraktas detta som ett positivt argument som har framkommit i resultatet att både 
förskollärarna och barnskötarna är medvetna om, att med hjälp av att vara 
professionell oavsett förhållningsätt eller arbetssätt kan framkalla ett bra 
arbetsklimat och skapa ett demokratiskt arbetslag, där alla är lika värda. Samtidigt 
kan detta betraktas som ett bra sätt för att vara en bra förebild för barnen i förskolan. 
Eftersom barnen inte gör som vi säger, utan de gör och lär av vad de ser och från egna 
uppfattningar (Einarsdottir, 2014). 
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5.1.2 Vilka likheter och skillnader upplever förskollärare och barnskötare att det finns i 

deras arbete med förskolans uppdrag? 

Resultatet visar att barnskötarna upplever att de har samma arbetsuppgifter som 
förskollärarna, tillexempel omsorg, uppfostran, mötesdeltagande, och till och med att 
genomföra utvecklingssamtal. Förskollärarna anser att förskolans uppdrag är mycket 
mer än att bara ansvara för omsorg och uppfostran, vilket innebär att de har ett 
större uppdrag än vad barnskötare har, särskilt när det gäller ansvarsdelen. Detta ger 
intryck av att det finns vissa skillnader i uppdragsförståelsen och ansvarsförståelsen 
(Oxenswärdh, 2011) mellan barnskötarna och förskollärarna.  

Vi uppfattar det som att barnskötarna i vår studie har god kompetens, trots att en del 
av barnskötarna har brist på kunskaper om innehållet i läroplan för förskolan. Det 
vill säga att barnskötare har mer fokus på omsorg, medan förskollärare har en större 
medvetenhet, om vad läroplan för förskolan anger. En fråga vi ställer oss om det kan 
vara så att kompetensskillnader mellan förskollärare och barnskötare gör att det 
finns olikheter i uppdragsförståelsen. Trots att förskollärare och barnskötare ofta 
jobbar parallellt framstår det som att brist på kunskap om innehållet i läroplan för 
förskolan finns kvar hos vissa barnskötare. Det kan vara en bra idé att utreda redan 
från början mellan förskollärarna och barnskötarna vilka kompetenser man har 
innan man delegerar arbetet till varandra. Om man saknar kompetens inom ett visst 
område finns det väl möjlighet att inom verksamhetens ramar tillförskaffa sig den 
nödvändiga kompetensen. Detta menar vi blir en viktig uppgift för förskolechefen att 
ansvara för, eftersom förskolechefen har ansvar att planera för den 
kompetensutveckling som krävs för att höja personalens kompetens och kvalitet i 
verksamheten (Engdahl & Ärlemalm– Hagsér, 2015).  

Denna studie har gett oss en bredare bild av synen på kompetens bland 
förskolepersonalen. Värt att notera är att enligt förskollagen så är alla som arbetar 
med förskolepedagogik, oavsett utbildningsnivå, lika värda. Den nya bilden av barnen 
som egna individer där man tar hänsyn till barnens egna ord och tankar samt ser 
barnens utveckling och lärande som en investering i framtiden, har format ett nytt 
sätt för förskollärarna att leda, planera och arbeta. 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) betonar att lärarkompetens är 
viktig för samverkan mellan förskola och hem. Men det framkommer i resultatet att 
barnskötare också har uppdraget att genomföra utvecklingssamtalen. Kanske bör 
ansvarstyngden på dessa uppdrag tydliggöras i läroplan för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Vi ställer oss frågan om alla barnskötarna har den 
kompetensen rent pedagogiskt att ansvara för utvecklingssamtalet. Å andra sidan kan 
man förstå att vissa förskolor har en färdig mall, där allting står klart och tydligt på 
papper, samtidigt som man har jobbat länge inom verksamheten och känner både 
vårdnadshavare och barnen väl, i det fallet kan säkerligen barnskötare utföra 
utvecklingssamtal utan problem. 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet från studien visar att alla informanter är nöjda och trivs med arbetslaget 
och arbetsuppgifterna. Det skulle vara intressant att undersöka hur samarbetet i 
arbetslaget fungerar i praktiken, med fokus på om personalens förhållningssätt 
gentemot varandra grundar sig på ömsesidig respekt och bidrar till en värdegrund 
som förhoppningsvis även speglar av sig och kan ses som en bra förebild för barnen. 
En undersökningsmetod som observation skulle vara värdefull och ge en tydligare 
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bild än intervjuer. Observationerna bör lämpligen genomföras på de förskolor där 
intervjuer genomförs. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Bakgrundsfrågor 

 Hur gammal är du?  

 Vilken utbildning har du?  

 Hur många års yrkeserfarenhet har du inom barnsomsorgen? 

 Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

 Vad innebär professionellt förhållningssätt för dig? 

 Hur upplever du din roll i arbetslaget? 

  Finns det skillnader mellan förskollärare och barnskötare, gällande 

ansvarsfördelningen och arbetsuppgifter? 

 Brukar du vara delaktig i de olika planeringarna som finns inom 

verksamheten? 

 Vad innebär kompetens för dig? 

 Upplever du att det finns skillnader mellan förskollärare och barnskötare när 

det gäller kompetens? 

 På vilket sätt påverkas barns utveckling och lärande av ert förhållningssätt mot 

varandra?  

 Hur skulle du vilja arbeta som förskollärare/ barnskötare i ett team, alltså hur 

fungerar det idag och hur skulle du vilja ha det? 

 Hur går ni tillväga för att ta till vara på varandras kompetenser? 

 Hur hanterar ni i arbetslaget situationer som ni känner er otrygga med, samt 

saker som ni/någon i arbetslaget vill utveckla? 
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